
У. В. КУБСЬКА 
МЕТАФОРИЧНІ СПОЛУКИ 

 
У поемі Бориса Олійника «Доля» є такі рядки: 

То вибирай собі шлях і закони.  
Та не барись, 
бо на вранішні дзвони  
Вже наслухає твій син. 

Привертає до себе увагу сполучення наслухає на дзвони. На перший погляд здається, що поет 
неправильно сполучає дієслово наслухати з іменником. Адже «Словник української мови» 
зазначає, що слово наслухати у значенні «слухати» керує виключно знахідним відмінком без 
прийменника. У вірші Б. Олійника це дієслово неперехідне і має значення «напружуючи 
слух, старатися почути що-небудь; прислухатися», тобто виключає використання при собі 
іменника як з прийменником, так і без нього. Для того, щоб правильно зрозуміти сполучення 
наслухає на дзвони, треба заглибитися у зміст твору. Так, близьким за значенням до дієслова 
наслухати у даному контексті може виступати дієслово чекати, яке керує знахідним 
відмінком з прийменником і могло б цілком заступити вжите автором. Тоді б утворилось 
усталене сполучення чекає на дзвони. Але, очевидно, поет вважав таке сполучення 
недостатньо емоційним. У поемі йдеться про те, що безперервний рух часу від минулого до 
сучасного, від сучасного до майбутнього змушує людину своєчасно обирати в своєму житті 
правильний шлях. Баритися не можна, бо нове покоління вже стоїть на порозі, з нетерпінням 
чекає на дзвін... Висвітленню цієї ідеї поет підпорядковує й мову свого твору. 

Дієслово наслухати з керованою відмінковою формою, що властива дієслову чекати, в 
цьому випадку є більш виразним і емоційно насиченим. Воно не лише фіксує подію (сини 
чекають своєї черги, свого вранішнього дзвону), але й передає характер дії: нетерпіння, 
напругу цього чекання. Тому вважаємо, що сполучення з оказіональним (індивідуально-
авторським) керуванням (наслухає на дзвони) є цілком виправданим і доречним. У рядках з 
поезії Б. Олійника «Мені на сірому причалі...»: 

Мені на сірому причалі, 
Де стільки злизано слідів, 
Такого море намовчало 
В своїй одвертості сліпій 

 
знаходимо сполучення такого намовчало. Перш за все незвичним у ньому є стрижневе 
слово намовчати, яке «Словник української мови» не фіксує. Воно створене за аналогією 
до дієслова наговорити. Взагалі дієслова наговорити — намовчати — антоніми. Але в 
даному тексті слово намовчати вживається з переносним значенням, семантично близьким 
до дієслова наговорити (розповідати, повідомляти, говорити багато чого-небудь). Отже, 
потрапивши до розряду перехідних, дієслово намовчати може сполучатися з іменником у 
знахідному відмінку без прийменника. Завдяки цьому виникає оказіональне керування в 
сполученні такого намовчало. У порівнянні з сполученням такого наговорило (яке у 
словосполученні такого море наговорило могло б утворити загальномовну метафору) 
наведене вище є незвичним, своєрідним. За його допомогою емоційно виражена думка про 
те, що море, цей німий свідок подій, навіть у своєму мовчанні може багато чого розповісти 
людям. 

Цікавим є сполучення гублять у заплави в рядках:  
Знову гуси у заплави  
Гублять втому голубу... 
Виросли сини біляві,  
Тільки ж він русявим був 

(«Як упав же він...»). 
 



Це незвичайне сполучення виникає в результаті керування дієслова губити знахідним 
прийменниковим відмінком на місці нормативного місцевого губити в заплавах. Навряд чи 
воно створене автором для збереження рими, бо залежний іменник заплави можна вжити в 
місцевому відмінку однини. Тоді б нормативне словосполучення гублять у заплавах не 
тільки б зберегло риму, а й зробило б її більш точною. Чим же тоді пояснюється 
використання автором сполучення гублять у заплави, а не гублять у заплавах або гублять у 
заплаві? Таке сполучення слів у вірші викликає нові образні асоціації: ми ніби зорово 
сприймаємо «втому голубу» гусей, бачимо, як вона опускається у воду, як гуси ніби 
віддають її, щоб назавтра з новими силами летіти над землею... 

Таким чином, наявність сполучень з оказіональним керуванням у віршах Бориса 
Олійника — виправданий поетичний засіб, за допомогою якого автор підсилює 
висловлювання, інтенсифікує його, використовуючи потенційні можливості мови. 

Ще частіше поет уживає незвичні сполучення, граматична структура яких залежить від 
конструктивних можливостей стрижневого компонента. Тут виникають смислові 
співвідношення. Як приклад можна розглянути ті з них, де головний компонент (іменник) 
уживається в переносному значенні, а залежний (теж іменник) стоїть у родовому відмінку 
без прийменника, напр.: 

І котились ріки світла  
В біле море білих днів 

(«Віч-на-віч»). 
 
Над штормом і шаблею 
блискавки,  
Над леготом теплим в житах  
Гойдаються вічні колиски,  
Як маятники Життя 

(«Вибір!»). 
 
І хлюпне мені тремкою прохолодою  
Твоїх пальців лебедино-біла музика 

(«Музика»). 
 

І тоді в пекучій тузі розженусь я напрямки і об 
чорну скелю ночі головою розіб’юсь 

(«Я проходжу...»). 
 
У наведених рядках з точки зору загальної літературно-мовної норми оригінальними 

здаються словосполучення ріки світла, море днів, шабля блискавки, музика пальців, скеля 
ночі, саме в цих метафорах із особливою силою виявляється мистецтво автора. 

Повна душевного трепету, тонких почуттів, поезія Бориса Олійника робить цілком 
закономірними граматично і семантично незвичні сполуки. Вони увиразнюють і емоційно 
збагачують поетичну мову. 
 


